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Övriga kontroller och besiktningar 

 

5 § Fordon med certifikat som används för transport av farligt gods ska 

genomgå årlig teknisk kontroll och förses med certifikat om godkännande. 

Lyft- och bärgningsdon ska genomgå besiktning. 

 

Behörighet 

 

6 § Kontrollbesiktning enligt 3 § ska utföras av en av Försvarsmakten förordnad 

besiktningstekniker eller av ett ackrediterat civilt kontrollorgan.  

Trafiksäkerhetskontroll enligt 3 § ska utföras av en av Försvarsmakten för-

ordnad besiktningstekniker.  

Funktionskontroll med statusbedömning samt service enligt 3 § ska utföras 

av, på materielsystemet, tekniskt utbildad personal. 

 

7 § Kontroller eller besiktningar enligt 5 § ska utföras av en av Försvarsmakten 

förordnad besiktningstekniker eller av ett ackrediterat civilt kontrollorgan. 

 

Dokumentation 

 

8 § Resultat av funktionskontroll med statusbedömning enligt 3 § ska 

dokumenteras i Försvarsmaktens förvaltningssystem för militära fordon. 

 

9 §  Genomförd service enligt 3 § ska dokumenteras i kontrollbok där sådan 

finns. 

 

10 § Resultat enligt 5 § ska dokumenteras.  

Av dokumentationen ska framgå om kontrollen och besiktningen har 

godkänts eller underkänts. 
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11 § Dokumentationen ska upprättas i två exemplar. Ett exemplar ska finnas till-

gängligt vid kontrollstationen som har utfört övriga kontroller och besiktningar 

enligt 5 §.  

Ett exemplar ska lämnas till organisationsenhet för registrering i 

Försvarsmaktens förvaltningssystem för militära fordon och ett exemplar är 

avsett för kontrollbok där sådan finns. 

 

Användningsförbud 

 

12 § Om funktionskontroll med statusbedömning eller service enligt 3 § inte 

utförs inom angiven tid inträder användningsförbud på fordonet eller aktuellt 

delsystem.  

Om övriga kontroller eller besiktningar enligt 5 § inte utförs inom angiven tid 

inträder användningsförbud på delsystem. 

 

Undantag 

 

13 § Försvarsmakten får medge undantag från bestämmelserna i denna författ-

ning.  

Överbefälhavaren, eller den överbefälhavaren bestämmer, beslutar i ärenden 

om undantag. 

 

____________ 

1. Denna författning träder i kraft den 1 november 2022. 

2. Genom författningen upphävs Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 

2013:4) om grundtillsyn av militära fordon. 

 

 

 

Micael Bydén 

Carin Bratt 


